
كذلك الّشعب األفغاين فإذن علينا أن نبحث ماهي الطّريقة العملّية اّليت ميكن أن ندعو مبوجبها الّشعب   السائل :

جيوز أن نلوم القادة , القادة عاجزون على أن األفغاين ألن يّتجه إىل الطّريق الّصحيح وهو الطّريق الّسلفي فال 

ينشروا الّدعوة بأنفسهم أو بعدد األفغانّيني القليلني جّدا حوهلم من الّدعاة ألّن يف هذا الوقت أمامهم أمر هاّم 

وهو اجلهاد إذن عليهم أمرين أّول أمر اجلهاد الثّاين الّدعوة , اجلهاد أمر ملّح و ال ميكن أن ميتّد عشرات من 

الّسنني الّطويلة عليهم أن حيسموا هذا األمر إّمنا الّدعوة الّصحيحة بني شعب جاهل كما وصفوه اإلخوان حيتاج 

إىل سنني طويلة فإذن حنن علينا أمرين األمر األّول أن ندعم اجلهاد األفغاين بطريقة من الطّرق و األمر الثّاين أن 

  ننشر الّدعوة الّصحيحة .

د تعقيب على األستاذ أبو يوسف , أّن قادة اجلهاد الّسلفّيني هؤالء الّناس يا شيخ سعيد سائل آخر : يعين موجو 

يعين كّلّية اجلهاد و  ...قادة اجلهاد األفغانّيني حترّكوا يف هذين اخلّطني فأنشأوا اجلامعات الّشرعّية تدّرس العقيدة 

علم الّشرعي أو العلوم الّشرعّية كّلها رأيت  الّدعوة يف بابو أنشأوها رأيت كيف خترّج شباب على مستوى من ال

كيف على اخلّط الّصحيح اخلّط الّسلفي كذلك هناك معاهد إلعداد املعلّمني أكثر من معهد موجود يف بيشاور 

حّىت نقلت هذه هذا الّتدريس نقل يف الّداخل فهنالك كان موجودا الدّكتور عبد اهللا رمحه اهللا مديريّة امسها مديريّة 

ليم تّم بنشر الفكر أو زي ما تقول العقيدة الّسلفّية بني الّناس وهنالك مجاعات موجودة يف داخل أفغانستان الّتع

وخارجها يف بيشاور هلا شبه تنظيم أو جلسات جتلس ما بعضهم و تدّرس القرآن و الّتفسري و احلديث رأيت و 

ع األفغان من مجيع األحزاب ووضع كّل اثنني يف خيمة عمل الّشيخ عبد اهللا رمحه اهللا معسكرات تربويّة شرعّية جلم

يعين أجل اخليمة مثانية اثنني رأيت كيف منها حزب إسالمي احلزب اإلسالمي كان يضّم مجيل الّرمحن رأيت كيف 

و اثنني من حكمت يار و اثنني من ربّاين و اثنني من سّياف ومعظمهم قادة جبهات اّلذين مجعوا يف حدود 

كّل معسكر كان يضّم مخسمائة واحد هؤالء الناس رأيت كيف كلهم من قادة اجلبهات تقريبا اخلمسمائة ,  

وجيلسوا مع بعض حّىت حيّبوا بعض و يتعاونوا مع بعض و يتفاّمهوا بعض وحنن جالسني هناك يف املخّيم يأتون 

ئد األفغان املشركة و الفاسدة يقولون يا أخي فهّمونا تريدون تشرحوا للّناس إّن عقا -إن شاء اهللا -بعض الّناس 

الزم تبّينوها للّناس قلنا يا أخي من خالل الّتعّلم لإلسالم و القرآن و دراسة احلديث كّل هذا يبّني أّما أنت توّقف 

مبواقف يعين أسلوب صعب و تقف وتقول األفغان كذا وكذا وهذا ما حصل يف اجلبهات أّن بعض اإلخوة 

حّطوا هناك حيرتموا الّشهيد كثري وهذا عمل غري صحيح شرعا حيّطون علم على القرب  الّسلفّيني الّسعودّيني أتوا

جاء واحد من إخواننا الّسعودّيني أخذ العلم فهو الرجل ال تعّلم وال كذا مّسك الّرشاش و رّشوا فرّغ املخزن فيه 

ل هذا ما العيب على األفغان اعتربه ضّد دينه يا أخي فهذه القضّية زي ما تفّضل أخونا األستاذ أبو يوسف قا



استشاري الّشيخ عبد اهللا موجود  ...العيب على العلماء اليت قاعدة برّة رأيت كيف وزي ما كان الّشيخ عبد اهللا 

ما يف واحد يسيب حمّله ينادي ابنه حذيفة يف العامل اإلسالمي أين العلماء ليسّدوا الثّغرة أو الفجوة اّليت تركها 

  . ...يع اجلهات رمحه اهللا رأيت كيف يدّرس والدي وكان على مج

هذا بارك اهللا فيك حنن ال خنتلف أنّه الّدعوة جيب أن تكون باألسلوب احلسن لكن جيب أيضا أن  الشيخ :

حنكي الواقع كما حكاه هنا األستاذ مجال بالّنسبة للّشيعة وموقفهم و عداؤهم الّشديد ألهل الّسّنة كذلك جيب 

العقيدة يف هذه البالد فحينما تتفّضل و تقول إّن هؤالء الّدعاة من عشرين سنة دعوا إىل أن نتكّلم عن واقع 

ا بالغ يف أسلوبه ذاك الّسلفي  
ّ
عقيدة الّتوحيد ينبغي أن ال يكون هناك مثل هذا الّشرك الذي يرتتب من وراءه مل

ن يكون هذا اخلرب صحيحا , لكن كما تشري فراح الّرشاشة وعمل عمله , عشرين سنة يف الّدعوة فنحن نتمّىن أ

  اّلذي نعرفه أنّه ليس هناك ناس يهتّمون بالّدعوة كما قال أبو يوسف الّدعوة كما يهتّمون باجلهاد نفسه .

وحنن أظّن ال خالف بني مسلمني إطالقا إنّه أساس كّل انتصار على الكّفار هو العقيدة , أليس كذلك  الشيخ :

مون يف العقيدة فهم سيختلفون فيما دون العقيدة من باب أوىل و اخلالف يف ؟ طّيب , ّمث إذا اختلف املسل

العقيدة هو اّلذي يضّر و اخلالف يف الفروع هو اّلذي ال يضّر إذا ما اإلنسان أخلص يف اتّباع احلّق حيثما كان 

مام بنشر العقيدة الّصحيحة فرتك مجاهري الّدعاة اإلسالمّيني اليوم ليس هناك فقط , يف كّل البالد اإلسالمّية االهت

بني الّشعوب هذا قصور من العلماء كّلهم فيجب االهتمام ذه الّناحية ونسمع من أخينا مجال ما عنده ونستفيد 

  منه .

  بسم اهللا الّرمحن الّرحيم , حنن رجونا رجاء يف بداية احلديث وبعض اإلخوة جتاوزوا هذا الّرجاء السائل :

   .خريا إن شاء اهللا الشيخ :

  وذلك لتعّم الفائدة وخنتصر دون الّتفصيالت أعود إىل حيث انتهينا يف كالمنا . السائل :

  تفّضل . الشيخ :

  أّما عن نصيحة األستاذ بالّنسبة الستخدام تعبري الوّهابّية فنصيحتك جزاك اهللا خريا يف مكاا . السائل :

  اهللا يبارك فيك . الشيخ :

  . ...الّتعبري الّدارج يف معرض احلديث أنا ذكرت الّتعبري ومل أقصد للّداللة  املقصد كان استخدام السائل :

  نعم أنا ما تكّلمت عن قصدك , كقصدك كالّنور لكن تكّلمنا عن الّلفظ . الشيخ :

هي أكرمكم اهللا جزاكم اهللا خريا , املسألة الثّانية و هي عن موضوع العقيدة وال أظّن اثنني خيتلفان أّا  السائل :

املنطلق وهي املنتهى وهي املوضوع كّله بداية و اية , اّلذي أقوله أنّه رّمبا حصل لبس يف فهم كلميت عندما قلت 



أّن عقيدة وكنت أتكّلم عن قيادات الّتنظيمات وقلت أّن عقيدم عقيدة سلفّية ّمث فهم بعد ذلك أّنين أتكّلم عن 

ما تفّضل األخ وذكر القيادات و الّصف األّول و الثّاين وتقريبا الثّالث  اتمع األفغاين , ما قلت هذا , متاما مثل

اآلن حوهلم من الّناس اّلذين ليس هناك شّك يف عقيدم وهذا رّمبا كان الّسبب يا أستاذ من أسباب تأثّر الوضع 

درسوا يف اجلامعات اإلسالمّية  ألّن هؤالء الّتنظيمات قد سّلموا املسؤولّيات أمام أماكن الّتأثري خلاّصتهم اّلذين قد

وغري ذلك ممّا جعل هنالك من طرف آخر قصور أّن هؤالء األشخاص و شخصّيات قد أخرجت من أماكنها من 

اجلهاد فشخص كان قائد جبهة مثّ هو أرسل إىل اجلامعة اإلسالمّية على سبيل املثال عند رجوعه أصبحت عالقته 

 ّا أوكلت إىل شخص آخر وهو قد استلم املسؤولّية , الّسبب يف هذا اجتهادهم باجلبهة عالقة شكلّية أو رمسّية أل

أنّه يكون أصحاب الّتاثري و القرار و الكلمة بيد أشخاص موثوقني من مجاعتهم وهذا هو الّسبب الرّئيسي أم 

عليم للعلم رغم أّن حيرصون على إرسال خاّصتهم أو الّنخبة إىل الّدراسة يف اخلارج , ثانيا اجلامعات ودور التّ 

الّتنظيمات أيّها األخوة مستقّلة , ولكن الّلجنة الوحيدة اّليت مازالت مرتبطة ومل تفّض هي جلنة الّرتبية و الّتعليم 

فهي الّلجنة الوحيدة بني كّل الّتنظيمات رغم احنفكاك احلكومة الّسابقة , و احلكومة احلالّية متزعزعة بينما جلنة 

يم مازالت على ماهي عليه ومسؤوليها وذلك ألّم مدركون هلذه املسألة و أنا مسعت من لسان أحد الّرتبية و الّتعل

القادة قال لتحقيق فكرة أنّنا حنن مل حنسن فعال الّدخول يف هذه القضّية ومل ندرك أين مكاننا احلقيقي , قال إن 

وا ما تريدون و إيّاكم أن تتدّخلوا يف قضايانا أردمت تربية الّشعب فهذه أفغانستان أمامكم , ورسالة مفتوحة افعل

الّداخلّية و املشاكل الّسياسّية احلاصلة و فعال حنن مل ننتهز و مل نستفد من هذا وحّىت هذه الّلحظة يقول لك يف 

ة الّتعليم و الّرتبية افعل ما تريد , افعل ما تشاء و هذا نتكّلم كالم أّي شخص اآلن ساحة يا أستاذ اجلهاد مليئ

على األقّل بأربعة عشر معهدا شرعّيا أنشأته مجعّيات وجهات إسالمّية خمتلفة معاهد متوّسطة تعطي مبا يشبه 

بالّديبلوم ملّدة سنتني هذه إضافة إىل اجلامعات هنالك ثالث جامعات عند ااهدين و اجلامعات من يدّرس فيهم 

بّية يف الغالب تكون ورّمبا يضاف إليها كّلّية أصول الّدين يف غالبا طبعا جامعات و كلّيات الّشريعة وكّلّيات لغة عر 

إحدى اجلامعات فتح أساتذا جّلهم هم من األساتذة العرب اّلذين ينتدبوم من اخلارج ولذلك يبّني ملاذا 

ل إىل غري يسّلمون هؤالء علما بأّن عندهم من الدّكاترة اّلذين يعملون األفغان اّلذين كانوا يعملون يف جامعة كاب

ذلك , املقصد أّن فعال عندهم جهد كبري كما ذكر األخ هم اآلن عندهم حرص على مسألة الّصّف الثّالث و 

الّصّف الرّابع وهكذا هم بدأوا ينشرون حلقات ينتشرون فيها ثانيا جهودهم الّرتبويّة العاّمة بني ااهدين يف 

الل الّشتاء ألنه خالل الّشتاء يأتون ااهدين من الّداخل الّداخل ويف ساحة املهاجرين وهنالك برامج وضعت خ

إىل بيشاور ففرصة طّيبة ألنّه يا أستاذ ال تستطيع أن تقوم بعمل تربوي كامل و صحيح يف داخل اجلبهة النعدام 



برامج  األمن ما تستطيع هذا وبالّتايل ينتهزون فرصة جميئهم إىل بيشاور و باكستان يطّبقوا هذه الربامج وهنالك

حمدودة تطّبق يف بعض املناطق القريبة و احلدوديّة و اّليت فيها أمان نسيب و األمان من اهللا املهّم أن نقول فعال أّن 

هنالك جهد مبذول ولكّنه نسبة إىل حجم اجلهد املطلوب يف قضّية شعب كامل تقريبا مثانية عشر أو عشرين 

  ا لّشكل أن أكون قد بّينتأرجو ذ ...مليون تكاد ال تذكر إضافة هلذا 

  بارك اهللا فيك . الشيخ :

إّمنا عقيدة العاّمة للحّق فيها خلط و جتد منهم أنّه تسأله يقول لك أنا ما أعرف اهللا موجود و أنا هؤالء  السائل :

  الّشيوعّيني أريد أن أقاتلهم و حمّمد صّلى اهللا عليه وسّلم و أنا أصّلي هذه الّصالة .

  رة سلفّية بس هل يعنيها ؟! آه ما رأي يا أبو مالك ؟هذه إشا الشيخ :

  بالفطرة يا أستاذ . السائل :

  . ...أبو مالك : هو تصديقا ملا يقال بالفطرة 

  . ...احلليب : 

  وحينما يقال بالعلم تنكر الشيخ :

  أبو مالك : وهذا هو الشيء املؤسف

مثل ما قال األستاذ أبو يوسف إىل تصحيح العقيدة  حنن غاية كالمنا أنّه يكون فيه اهتمام أكرب يوّجه الشيخ :

  ألنّه بدون تصحيح العقيدة ما يف جناح ..

  و ال يف فائدة من كل هذا اجلهاد .. السائل :

  نعم ؟ الشيخ :

  ليس هنالك فائدة من كّل هذا القتال . السائل :

  هذا هو بارك اهللا فيك . الشيخ :

ن يف هذه و احلّق أنين مل أرّكز على هذه الّنقطة إيقانا مّنا أّا مسألة مفهومة أنا ما أظّن أّن اثنني خيتلفا السائل :

  و مسّلمة .

  لكن أنت خمطئ حينما تقول ال خيتلف يف هذا اثنان . الشيخ :

  طّيب على األقّل من هذه اجللسة . السائل :

ارة أّي خالف اآلن وجيب الّتوّحد و كيف أال تعتقد أنّه هناك مجاعات و أحزاب يعتقدون أنّه ال جيوز إث  الشيخ :

  االجتماع على اإلسالم وكما قلت يف أّول كالمي معك إسالم عاّم , أال تعتقد أنّه فيه ناس يعتقدون هكذا ؟



  حنن مسعنا هذا حنن مسعناه و قرأنا هذا . السائل :

  اعة احلاضرين ..سبحان اهللا فكيف تقول إذن ال خيتلف يف هذا اثنان ؟ إالّ إذا قصدت اجلم الشيخ :

ال أنا قصدت أوسع من هذا أّن هذا اجلمع للحّق أّم ليسوا يف اعتباري ألنّه من يقول هذا الّظّن أنا  السائل :

  بظّين أنّه ال يدرك حقيقة الّصراع واجلهاد بني اإلسالم و الكفر .

  لكن بارك اهللا فيك هذه عقيدة أكثر املسلمني اليوم . الشيخ :

  ذا يزيد العبء علينا كذلك .اذن ه السائل :

  هو كذلك , ولذلك جيب علينا أن تّم بالعقيدة و نشرها . الشيخ :

  طيب نرجع للموضوع يا أستاذ . السائل :

  تفّضل . الشيخ :

  هذا اّلذي بّينته يف هاتني الّنقطتني فإن حتّب أن تستوضح عن أمر آخر . السائل :

أبو مالك إنّه حنن استفدنا منك يف وصف الّداء هناك فينبغي أن ال فقط أنا أضّم صويت إىل صوت  الشيخ :

  نفهم ما هو الّدواء .

أنا أقول لكم , بسم اهللا الّرمحن الّرحيم رقم واحد يا أستاذ الّساحة اّليت هناك حتتاج إىل نوعّية خاّصة  السائل :

تعين كلمة دعوة فهم يف حاّجة إىل من األشخاص اّلذين يفهمون بداية أّن واجبهم هو أّم دعاة ويعين ماذا 

نوعّية خاّصة وليس كل األشخاص اّلذين عندهم هذا االستعداد الفطري و العلمي املكتسب , ثانيا البّد شخص 

أنّه يدرك حقيقة الّساحة اّليت سيّتجه إليها و يعمل فيها ويدرك األلغام املوجودة له يف الطّريق حّىت ال يصطدم يف 

نسى معركته و هدفه األساسي , ثالثا البّد أنّه يستفيد من جتارب من سبقوه , رابعا اجلّو هنالك معارك جانبّية و ي

مهّيئ و مفتوح وأنا للحّق أقول إذا أراد املسلمون أن يبنوا خطّة مستقبلّية عاّمة ألفغانستان أو خطّة ألفغانستان 

قد تأّصلت فيه عقد كثرية فحرام علينا أن نتعامل مع فالبّد أن نبنيها للعقدين أو الّثالث عقود القادمة , هذا الع

قضّية حسب واقعها احلايل ألّن جيل املستقبل سوف يضيع , يا أستاذ االحتاد الّسوفيّيت سنويّا حىت اآلن يأخذ 

بعثات ثالثني ألف طفل أفغاين أطفال من سّن الثّامنة و العاشرة يربّوا يف داخله يف داخل االحتاد الّسوفيّيت إضافة لل

و للّشبيبة أي ما يسّموا بالّشبيبة أي الّشباب و الّشابّات و إضافة للّرحالت و إضافة للّضغط اإلعالمي إضافة 

إىل أن كّل منهاج الّتعليم يف داخل أفغانستان قد مّزق وقد اختلف يعين قد وضع على حسب ما هم يريدون 

لك مهّيأ هلذه املسألة ّيئ كبري بالّشرط اّلذي ذكرته أو فهذا الّشخص البّد أن يفهم هذا الكالم , فالوضع هنا

ذه الّشروط اّليت ذكرناها و أنا بظّين يا أستاذ أّن رّمبا من هنا كان هنالك تأثري كبري يف أّن كان للعرب تأثريات 



يف اجلهاد األفغاين يف  سلبّية نوعا ما رغم أّن و الّشهادة هللا عّز وجّل نشهد ا أقول أّن اجلهد اّلذي قام به العرب

ااالت الّثالثة الرّئيسّية اّليت عملوا ا كان جهدا مباركا من اهللا سبحانه و تعاىل وال ميكن ألحد أن يغفل عن 

هذا اجلهد وال ميكن أحد أن ينساه , ولكن هنالك بعض اموعات قد حادت عن اهلدف األساسي وهو أنّه 

ّد أنين أطوّع مهنيت حّىت ال أنسى هديف األساسي و مهنيت األساسّية اّليت حيثما كنت طبيبا مهندسا كذا فالب

أوكلها اهللا عّز وجّل يل , واحلّق اّلذي أقوله و اآلن بدأت هذه تتّضح هنالك كثريا فالّتنظيمات اآلن القيادات اّليت 

قيادات جانبّية و كانت  فوق , قبل فرتة يا أستاذ عقدت ندوة اجتمعت فيها قيادات أربعة رئيسّية ومجعت عن

مفيدة جّدا تتكّلم يف نشر الّصحوة اإلسالمّية و الّنهضة اإلسالمّية يف أفغانستان , وماهي املشاكل وملاذا اآلن 

هذا واقع وملاذا يكونون أبناء وكانوا يف صّف واحد ويف جامعة واحدة حيصل هذه الّشكلّيات بينهم أو الّتعّصب 

انت مفيدة جّدا , الّرتكيز األساسي كان وهو ضعف الّرتبية حبيث أنّه كان عليهم يف قضايا ليست هلا قيمة فك

ضغوط كبرية و كانوا وحدهم يف امليدان ومل يكن هنالك معهم أحد إّال اهللا عّز و جّل اآلن هم ازدادوا قناعة يف 

ة اّليت نعمل فيها ال نعمل يا هذا فاّلذي أريد أن أقوله أّن الّدواء جيب بداية أن نكون حنن مقتنعني أّن الّساح

إخواننا يف ساحة مدرسة أو نادي , نعمل يف ساحة عشرين مليون مسلم عشرين مليون طفل أم كم مليون 

سيخرج بعد ثالثة عقود شعب كامل بلد كاملة على هذا األساس البّد أن يكون تفكرينا واسع و مّتسع ونفهم 

  علم .فعال حقيقة الّتحّدي اّلذي أمامنا و اهللا أ

  نسأل اهللا الّتوفيق الشيخ :

  اللهم آمني  السائل :

أنا فقط رأيي أنّه البّد من الّدندنة حول العقيدة يف العامل اإلسالمي كّله ومنه األفغان , وقصور العامل  الشيخ :

ثرة عددها اإلسالمّي كّله انصرافه عن العقيدة وعن تبيينها للّناس و أكرب دليل إنّه أحزاب إسالمّية معروفة بك

وطول أمدها يف الّتحّزب يرون أّن االشتغال بالّدعوة و بتصحيح األفكار هذا خطأ ولنا جتارب مؤسفة جّدا ومنذ 

ثالثني سنة وأنا يف املدينة مجعنا جملس كهذا الس متاما لكن كّنا جالسني جلسة عربّية على األرض و أنا كان 

يعين آخر واحد دخل رجل خطيب مصقع كما يقال و رئيس حزب جلوسي حمّل األخ هذا منري أظّن ما هكذا ؟ 

إسالمي معروف يف بعض البالد , فسّلم وبدأ يصافح الحظت مالمح وجهه متّعرت كما جاء يف احلديث الّسبب 

ما أحد قام له و ال شّك أّن هذا أمر غري معتاد يف مثل هذه االجتماعات و بالّنسبة للّداخل له مركز اجتماعي 

" عزيز ل إّيل و أنا آخر اجلالسني هناك عند الباب متاما قلت له يا أستاذ كما يقولون عندنا يف الّشاّم حّىت وص

ألّنين أنا شعرت أنّه هو صار يف نفسه شيء من عدم قيام هؤالء الّناس له هو ما كاد يسمع هذه  بدون قيام "



 ذه اجلزئّيات وكذا وكذا وهو بيهدر كما يقولون يف الكلمة إّال انفجر وقال يا أستاذ حنن اآلن نريد نقعد نشتغل

خطيب هو الزم نكون كلمة واحدة وحنن نعيش اآلن مع البعثّيني و الّشيوعّيني و و  " هدير الفحل "الّلغة العربّية 

ولو إىل آخره فرتكته حّىت انتهى قلت يا أستاذ هل يكفي ما مسعته منك إنّه يكفينا اإلجتماع على ال إله إّال اهللا 

بدون فهم قال ولو بدون فهم ما رأيك بقى ؟ رئيس حزب إسالمّي و أنا أعرف إنّه هذه األحزاب تعيش على 

هذا األصل يكتفون من عاّمة املسلمني أن يقولوا ال إله إّال اهللا ولو مل يفهموا أنّه هذه الّشهادة أو هذه الكلمة 

اغوت فقط باملعىن العصري اليوم ألنّه هذا أيضا من الطّّيبة تستلزم الكفر بالطّاغوت لكن ليس الكفر بالطّ 

مصائب العصر احلاضر , كثري من الّشباب املسلم اآلن الطّاغوت هو احلاكم اّلذي حيكم بغري ما أنزل اهللا بينما 

كلمة   هناك طواغيت متنّوعة هذه الّنذور وهذه األميان و هذه الّدعوات اّليت توّجه إىل غري اهللا عّز و جّل هذه تنايف

ال إله إّال اهللا بالّنسبة ملن يفهم أّن ال إله إّال اهللا تعين توحيد األلوهّية وتوحيد العبادة هذا العامل اإلسالمي يعيش 

على هذا ولذلك فعلى الّدعاة اإلسالمّيني حّقا أن جيمعوا ليس فقط يف األسلوب احلسن اّلذي دندنت حوله بل 

ة وهذا ما هو العامل اإلسالمي حباجة إليه ليس األفغان فقط وهلذا عطفا ومعه العلم الّصحيح بالكتاب و الّسنّ 

على كلمة األستاذ أيب مالك آنفا ألخينا هناك يف الزّاوية و يف الّزوايا خبايا كما يقولون أنّه لفت نظره أنّه األلباين 

هذا الرّأي و ال أزال و أضّم إىل  يقول أنّه جيب على املسلمني وجوبا عينّيا أّم جياهدون يف أفغانستان أنا أرى

هذا الرّأي شفيعا أقول إّن العرب اّلذين يذهبون إىل هناك هم يقومون بواجبني واجب جهاد الكّفار الّشيوعّيني 

هناك وواجب الّدعوة إىل العلم الّصحيح اّلذي هم حباجة إليه وهذه الّنقطة كثري من الّدعاة اإلسالمّيني ال 

عت مع بعض الّشيوخ الّسعودّيني هلم رأيهم ما يف مانع يقولون ال اجلهاد هناك فرض كفائي يالحظوا فأنا اجتم

وليس فرض عني أنا أقول إن كان هذا فرض كفائي على عاّمة املسلمني أو بالّنسبة لعاّمة املسلمني فهذا فرض 

ن يستطيع وواجب اجلهاد أن عني على علماء املسلمني ليذهبوا إىل هناك لكي يقوموا بالواجبني واجب القتال مل

جيمع بني األمرين أو على األقّل من ال يستطيع فيجاهد الّناس بنشر العلم الّصحيح , هذا اجلهاد هذا الّنوع اليوم 

أّول نصر هللا عّز و  (( إن تنصروا اهللا ينصركم ))يف العامل اإلسالمي مفقود وحنن نعتقد جازمني أنّه قوله تعاىل 

قيدة الّصحيحة أظّن هذا الذي ال ينبغي أن يكون فيه خالف أليس كذلك ؟ الظّاهر فيه جّل ولدينه هو الع

  خالف تفضل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم و اهللا يا أستاذ احلّق أّن ما تفّضلت به يعرف اإلنسان دركته فعال السائل :

  بارك اهللا فيك  الشيخ :

ن أضيف أّن الواجب اّلذي ينتظر يف داخل أفغانستان عندما يكون يف داخل احملنة أو داخل االمتحا السائل :



أهون بكثري يا أستاذ من الواجب اّلذي ينتظر هنا فالّشعب األفغاين سهل جّدا الّتأثري عليه رغم هذه اخللفّية 

املرتتّبة عنده , إن كان هنالك إنسان عامل بيومه و احلّق أّنك استعملت تعبري علماء وهذه نسأل أن تصل إىل من 

عنيهم هذه الكلمة واّلذي أريد أن أقوله أنّه ال حيتاج اإلنسان إىل العقل الفكري الكبري مبقدار ما حيتاج إىل ت

وضوح الكلمة و األسلوب البسيط , و أضرب لكم مثاال ألبّني لكم طبيعة الّشعب األفغاين نعمل هنالك وقد 

سالمّية هذه خالل الّشتاء يأيت ااهدون فنّتفق حنن مع أملح إليها األخ أبو أكرم شيء نسّميه خمّيمات الّرتبية اإل

القادة و نأخذ من كّل تنظيم حوايل مائة واحد جنمعهم يف مكان واحد نعزهلم عن جمتمعهم ونبدأ برناجما تربويّا 

خالل هذه الكلمة نبدأ نتكّلم عن ماذا تعين   ...من ضمن الربنامج بعد صالة الفجر وبعد األذكار تكون كلمة 

كلمة حمّبة اهللا وحمّبة الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم وهم حملّبة الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم هلا تأثري كبري جّدا يف 

نفوسهم ونبدأ من هنا ندخل إىل ما معىن احملّبة وكيف أنّه البّد من االنقياد للحبيب و إىل غري ذلك فتجد 

س الثّاين يبدأون يأتون بعد الّدرس يقّدمون لنا الّتمائم و الّتعاويذ وعلب صّدقين يا أستاذ أّن الّدرس األّول , الّدر 

الّنسوار الّشّمة هذه و علب الّسجائر وهلم مطلب واحد يقول لك خذها و أعطين املصحف , خذها و أعطين 

مصحف وكّنا حنن نقول هلم هذا أحضروها وخذوا مصاحف فكان مطلب األفغانّيني كّل مطلبهم خالل تلك 

الفرتة أعطنا مصاحف ألنّه ما عندهم مصاحف , وعندما ترى اهتمامهم واعتزازهم بكتاب اهللا عّز وجّل ترى 

  فعال مقدار قرم من الفطرة فهم جيعلوها أّوال يف داخل, رّمبا رأيتم هذه يف داخل الّشعوب ..

  م .فقط هذا يدّل على ماذا ؟ هذا يدّل على عاطفة إسالمّية و على ال عل الشيخ :

  صحيح . السائل :

  . ...هذه املشكلة  الشيخ :

  . ...هذه العاطفة اإلسالمّية و الالّ علم هذه تسّهل لك الفكرة  السائل :

هذا صحيح , لكن هل يلفت نظرهم إىل هذه احلقيقة يعين حينما ترى مسلما عاّمّيا يقّبل القرآن , لكن  الشيخ :

  تعلمه أنّه ال يعمل ..

خص اّلذي يطلب القرآن بعدما حنن نوّضح له أنا قلت أنّنا حنن نبدأ معه يف احلديث عن حمّبة هذا الشّ  السائل :

  . ...اهللا 

أنا عارف لكن , أقول هذا اّلذي مّهدت له حينما تراه يهتّم بالقرآن , وهو إن قرأه إن أحسن قراءته ال  الشيخ :

, فاملقصود لكن فيه عاطفة هذه العاطفة تستغّل ذا يفقه منه شيئا ألنّه أعجمّي مثلي هو أفغاين و أنا ألباين 

  الّتمهيد وذه املناسبة , هذا الذي أردت أن أقوله .



  صدقت . السائل :

ذا الّتمهيد اّلذي أنت حتّدثت عنه وذه املناسبة وحنن حينما ننتسب إىل الّسلف الّصاحل كثري من  الشيخ :

ساب , يستغربون إن مل نقل يستنكرون إّمنا ننتسب ألنّنا نشعر متاما أّم الّناس الذين ال يعلمون حقيقة هذا االنت

هم اّلذين فهموا دعوة اإلسالم دعوة احلّق , فنجد يف بعض اآلثار اّليت مّرت بنا أّن أحد الّصحابة أظّن عبد اهللا 

, اليوم تقبيل القرآن  مبا فيه " " تعظيم القرآن ليس بتقبيله و إّمنا بالعملبن مسعود رأى رجال يقّبل القرآن قال له 

يعين كأّا فريضة من الفرائض ال كأّنين مل أمسع أحدا من أهل العلم يقتدي ذا الّسلفي بن مسعود فيلفت نظر 

هؤالء املقّبلني و املزخرفني للقرآن و املزّوقني إىل آخره أّن تعظيمه ال يكون ذه األفعال و إّمنا بالعمل مبا فيه , 

  ملقصود نسأل اهللا أن يلهمنا الّصواب , نعم .هذا هو ا

  احلقيقة من باب حمبّـتنا لك حننا يا سيدي التقينا يف الّثالث و سبعني يف دار حمّمد رأفت . السائل :

  ما شاء اهللا . الشيخ :

  و احلمد هللا حنن حنّبك يف اهللا سيدي . السائل :

  أحّبك اهللا اّلذي أحببتين فيه . الشيخ :

  نعتّز برؤيتك و احلديث معك .و  السائل :

  اهللا جيزيك اخلري  الشيخ :

يعين من باب يعين الّرجل القوّي و املسلم القوّي أن ال خيشى يف اهللا لومة الئم وكأّن هنالك أثار فضويل  السائل :

وجود يف األستاذ أبو مالك لفتوتك الّشرعّية بأّن اجلهاد يف أفغانستان فرض عني مع أّين يف مىن وعندما كنت م

خمّيم اإلخوة الّسلفّيني سنة الّسّت و مثانني مسعت شريطا لك ال تفيت به بفرضّية العني يف أفغانستان وتعقيبا على 

ذلك مع أّن احلاجة املاّسة لك و ألتباعك يف ساحة اجلهاد وعندما التقينا يف دار حمّمد رأفت قلت لك سيدي  

يدة ؟ قلت يل أربعني سنة , قلنا لك كم من األتباع لك صار ؟ كم لك من الّسنني تدعو الّناس إىل هذه العق

ألّنك أنت قلت عشرين سنة من العقيدة الّصحيحة يف أفغانستان , أين أثرها اآلن أريد أن أتكّلم معك أين أثر 

ع هذه الّدعوة يف بالد العرب إّيل هي لغة القرآن اآلن سيدي أنا أرى زي ما قال األخ أبو يوسف أّن وجودك م

إّنك تعتقد هذا االعتقاد بفرضّية العني يف اجلهاد األفغاين وجودك هناك للّدعوة و اجلهاد رأيت كيف هذا شيء  

كثري يف إعادة  رأيت كيف إعادة اخلالفة أو إعادة بيضة اإلسالم أو دار اإلسالم إىل ما كانت عليه , يعين هذا 

  أّن وجودك هناك أفضل بكثري من هنا . فضل كبري يعين أنا أرى بناء على مثل ما قال األستاذ

  اهللا أعلم . الشيخ :



  و اهللا أعلم . السائل :

  بسم اهللا الّرمحن الّرحيم . السائل :

  الواقع هذه جلسة طويلة رمحانّية مباركة . السائل :

  إن شاء اهللا . الشيخ :

ح وتعليقات و استمعنا إىل مجال و أيب خصوصا أنّه بيننا شيوخنا األحّبة و سعدنا مبا أبدوه لنا من نصائ السائل :

أكرم و اجلميع والبّد أن جنمل بعض الكلمات حّىت خنرج من االجتماع بشيء مهّم و حبكمة نريد أن نستمع من 

شيخنا العزيز إىل احلكمة الّنهائّية اّليت ممكن أن نقول هذه هي نتيجة هذا االجتماع فأنا أقول بداية قبل أن 

  ن آخر كلمة لك ..نستمع إىل شيخنا تكو 

  ال تفّضل فيك الربكة يا أستاذ . الشيخ :

تسلم , أّن اجلهاد يف األفغان أو غري األفغان هو إلنشاء حكومة إسالمّية تعمل باإلسالم , حتكم  السائل :

  باإلسالم و بالّشورى هذا هو اهلدف , هدف اجلهاد احلكم باإلسالم .

  متام . الشيخ :

ل مهّمة للمسلم هذا أمر مهّم , إذن أمامنا عّدة أمور , حكومة إسالمّية تعمل باإلسالم الّدعوة هي أوّ  السائل :

الّصحيح وهذا حيتاج إىل نشر الّدعوة قبل أن تنشأ هذه احلكومة , إذا انتهى اجلهاد بعد سنة أو سنتني أو عشرة 

إذن لدينا عربة وجيّرها حصان من , ال ميكن أن تنتشر الّدعوة بالّشكل الّصحيح خالل سنوات قليلة ال ميكن , ف

يكون أمام ؟ احلصان أو العربة ؟ احلصان يكون أمام العربة , يف حالتنا ماهو أهّم شيء من هو اّلذي جيّر اجلهاد 

  أم الّدعوة أّوال نريد أن نّتفق على هذا .

  كالمها .  الشيخ :

  من األهّم ؟ السائل :

  كالمها .  الشيخ :

بعض كالعربة و احلصان مع بعض , فإذن جيب أن نعمل من هذا املنطلق , جيب أن نقول كالمها مع  السائل :

نرّكز على الّدعوة , وبنفس الوقت ندعم اجلهاد حّىت يف الّنتيجة إذا انتهى اجلهاد بأمر اهللا إىل شيء مجيل و 

ولة اإلسالمّية اّليت نشأت الّدولة اإلسالمّية هناك حّىت تكون جذورها جذور إسالمّية عميقة وليست كجذور الدّ 

نشأت يف إيران , الكّل سّر و ابتهج عندما حصلت الّثورة يف إيران ولكن هذه الّنتيجة تعرفوا , ال نريد إجهاضا 

هلذا اجلهاد إذا مل تّم بالّدعوة , أنا أقول سيجهض هذا اجلهاد ألّن يف الّنتيجة سنرى دولة عقيمة , دولة ضعيفة 



األعوج فأهّم شيء أنا أقول هو الّدعوة حّىت أقول قبل اجلهاد ألّن جهاد بدون دعوة , دولة تعمل بالطّريق 

صحيحة يكون ناقصا , فيجب وليس فقط على شيخنا , شيخنا هو فرد واحد نريد من علماء األّمة كّلها , نريد 

, لو نفرتض انتهى عمل مؤمتر لبحث هذه الّنقطة فقط ال يكون غري هذه الّنقطة فيه ما هو مسقبل أفغانستان 

اجلهاد ماهي الّنتيجة ؟ نبتديء من البداية لو افرتضنا انسحبت إسرائيل من الّضّفة الغربّية ونريد أن حنكم الّضّفة 

الغربّية من سيحكم ؟ كيف سيكون احلكم ؟ ما هو نوعه ؟ األّمة اإلسالمّية كّلها ال تفّكر يف هذا الّشيء تفّكر 

ط , نريد أن نضع اسرتاتيجّية إسالمّية هلذا العمل سواء كان يف فلسطني أو يف يف اليوم اّلذي تعيش فيه فق

أفغانستان هو نشر الّدعوة الّصحيحة حّىت من يصل إىل احلكم من القادة يكون مؤمنا ذا الطّريق فنريد احلكمة 

  الّنهائّية أن نستمعها من شيخنا اجلليل .

ائّية , لكّين أؤّكد ما تفّضلت به أّوال بالّتذكري حبديث جيمع اجلهادين معا بارك اهللا فيك مسعنا احلكمة الّنه الشيخ :

هذا هو اجلهاد اّلذي جيب  ( جاهدوا المشركين بأموالكم و ألسنتكم و أنفسكم )قال عليه الّصالة و الّسالم 

ؤسف ضعفاء يف الّسالح أن نقوم به ليس اجلهاد مبعىن قتال الكّفار فقط بالّسالح ال سيما وحنن كما هو واقعنا امل

فعلينا أن جنمع بني اجلهادين جهاد الّلسان وجهاد الّسنان و أضّم إىل وجوب الّدعوة اّليت جاء الكتاب يف 

نصوصه املعروفة وهذا احلديث مؤّكدا هلذه الّنصوص وهو تبليغ الّدعوة إىل الّناس أقول ال يكفي أن يعىن الّدعاة 

م قلت هذا و أكّرر على مسامعكم إسالما عاّما غري مفهوم لدى العاّمة و إّمنا اإلسالمّيون بالّدعوة إىل اإلسال

جيب أن يكون مفهوما , هذا اإلسالم اّلذي يدعو إليه الّدعاة جيب أن يكون مفهوما على األقّل يف أصوله 

اليوم بشيء يفرح وعقيدته , ثانيا جيب أن يكون أو أن تكون الّدعوة مقرونة بالّرتبية اإلسالمّية , وحنن نشعر 

القلب بال شّك وهو ما صار عرفا عاّما فيقال الّصحوة اإلسالمّية حنن نشعر ذه الّصحوة لكّين أقول آسفا إّا 

صحوة فكريّة وليست صحوة تربويّة يعين املسلمون اآلن بال شّك هم خري ممّا كانوا قبل ربع قرن من الّزمان أو 

وة هذه صحوة علمّية لكّنهم من الّناحية الّرتبويّة ال يزال الكثري ال أقول من عاّمة أكثر من الّناحية الفكريّة و الّصح

املسلمني بل الّدعاة اإلسالمّيني أنفسهم ال يعنون يف ذوات نفوسهم أّوال ويف ذوات من يلوذ م ومن هم 

ّدعوة اإلسالمّية قائمة مسؤولون عنهم ثانيا بتطبيق هذا اإلسالم اّلذي فهموه ووجب عليهم العمل به فاآلن ال

على الّلسان فقط دون العمل ا إّال ما شاء اهللا و قليل ما هم وهلذا لعّل األستاذ أبو مالك يذكر جّيدا أنّه جزاه 

  اهللا خريا حينما هّيأ يل إلقاء تلك الكلمة يف املعهد العلمي و إالّ إيش كان امسه؟

  أبو مالك : املعهد الّشرعي .

وكان موضوعها الّتصفية و الّرتبية , الّتصفية والّرتبية البّد من القرن بني القضّيتني تصفية  الّشرعي , الشيخ :



اإلسالم وهذا جمال الّدعوة تصفية اإلسالم ممّا دخل فيه , كّلكم يعلم و أعين كّلكم إن شاء اهللا احلاضرين كّلكم 

, ودخل يف الفقه و األحكام الّشرعّية ما  يعلم أنّه دخل يف اإلسالم يف العقيدة ما ليس من اإلسالم يف شيء

ليس لإلسالم بسبيل ودخل يف الّسلوك ويف الّرتبية اإلسالمّية ما ليس من األخالق اإلسالمّية له عالقة إطالقا , 

فإذن إذا سألنا سائل من أين نبدأ ؟ نبدأ بالّدعوة مقرونة بالّرتبية و املقصود بالّدعوة ليست هي الّدعوة القائمة 

وم و أصبحت الّدعوة بدعة عصريّة , يعين صار فالن داعية وفالنة أيضا داعية صار عندنا فالنات داعيات و الي

أنا أعتقد أنّه هذه ليست ممّا يفرح املسلم ألّن معىن هذا أّن الّرجال العلماء هم مقّصرون يف الّدعوة ولذلك 

ه الّرجال مل يكن يف العهد األّول و ال يف العهد فجاءت الّنسوة يكملن أو يسّددن هذا الّتقصري اّلذي قّصر في

الثّاين و ال الثّالث يف عهد العلم األّولني اّلذين حنن نّتبعهم اليوم مل يكن هناك دعاة من الّنساء إطالقا أكرب داعية 

ميكن أن تكون من الّنساء هي الّسّيدة عائشة ومع ذلك فقد خرجت خرجة ندمت على هذا اخلروج وكانت 

وتبّل مخارها بدموعها بسبب خروجها لالنتصار ملن ؟ للقتيل املظلوم عثمان رضي اهللا عنه وهي كانت بال تبكي 

شّك أعلم بكثري من رجاالت العلماء فضال عن غريهم وكانت أحّق من كثري من هؤالء الّرجال أن تكون داعية 

مسجد من املساجد ومينعون الّرجال ممّن قد  أّما اليوم فما شاء اهللا تأخذ بعض الّداعّيات احلريّة ويستولون على

فاتتهم الّصالة ليدخلوا ألنّه اآلن فيه درس خاّص للّنساء , املهّم البّد من قرن الّرتبية بالّتصفية فتصفية اإلسالم 

وليس من كّل دخيل فيه هو اّلذي ميكن أن يعيد إلينا اتمع اإلسالمي و بالّتايل أن حيّقق لنا الّدولة اإلسالمّية 

األمر كما يظّن بعض الّدعاة اإلسالمّيني وهم كثر حيث يظّنون قبل كّل شيء إقامة الّدولة املسلمة ومثل ما قال 

أبو يوسف قلت هلم هبوا اآلن يف ليلة ال قمر فيها فوقع انقالب إسالمي كيف سيحكم هؤالء االنقالبيون 

يعرفون األحكام سيضطّرون أن يعملوا بالقوانني اّليت  اإلسالم هم ال علم عندهم باإلسالم ال يعرفون العقيدة ال

ورثوها من سلفهم و الّسلف اّلذين انقلبوا عليهم فإذن الّدعوة قبل كّل شيء ودعوة الناس اليوم ستأخذ من 

الّدعاة اإلسالمّيني اّلذين يدعون حّقا وبكّل إخالص هللا عّز وجّل ليسوا مأجورين ال يعملون للوظيفة و للرّاتب  

ا هو واقعنا اليوم إّال من شاء اهللا وقليل ما هم , فهؤالء الّدعاة املخلصون إذا قاموا بواجبهم سيستمّر دعوم كم

سنني طويلة حّىت يتكّون الّشعب اّلذي إذا ما استطاع إقامة الّدولة املسلمة فأعلنت بعض األحكام الّشرعّية منها 

كان الّشعب مهّيئا لقبول مثل هذا احلكم أّما إذا مل يكن هناك علم مثال أنّه ال جيوز للّنساء أن خيرجن متربّجات  

ومل يكن هناك تربية فسيكون أّول من يعصي هذا القرار اّلذي يوضع من قبل احلاكم صاحب االنقالب أهله 

طتني أّي سيخالفونه يف قراره ألنّه مل يرّم على هذه الّرتبية الّصحيحة ولذلك فأنا دائما أدندن حول هاتني الّنق

دعوة ال تقوم على أساس تصفية اإلسالم ممّا دخل فيه أّوال مقرونا بالّرتبية الّصحيحة ثانيا فال حياة هلذه الّدعوة و 



ال مثرة هلا و ال يهّمنا كما قال صاحبنا آنفا أنّه هل يستجيب الّناس أو ال يستجيبون حنن علينا أن منشي يف 

احلّق و أن نتلّطف كما قال األستاذ مجال يف الّدعوة ما يهّمنا بعد ذلك إن   دعوتنا ما دمنا نعتقد أّن دعوتنا هي

كان املستجيبون كثريين أم كانوا قليلني ولنا يف ذلك أسوة ببعض األنبياء الّسابقني فقد جاء يف صحيح مسلم عن 

أى سوادا يف األفق فسأل عن الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم من حديث ابن عّباس أنّه عليه الّصالة والّسالم ر 

" هذه ّمث نظر جهة أخرى فرأى سوادا أعظم فسأل عن هذا الّسواد قال  " هذا موسى وقومه "هذا الّسواد فقال 

( ثّم عرض علّي الّنبّي ومعه الّرهط و الّرهطان و الّنبّي ومعه قال عليه الّصالة والّسالم يف متام احلديث  أّمتك "

كثري من الّدعاة اإلسالمّيني اليوم يتفاخر بعضهم على بعض بأّن   لّنبّي وليس معه أحد )الّرجل و الّرجالن و ا

( عدد أتباعهم أكثر من عدد اآلخرين وهذا ليس من اإلسالم يف شيء خاّصة وحنن نقرأ يف احلديث الّصحيح 

ول اهللا قال ال بل ستداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قصعتها قالوا أو من قّلة نحن يومئذ يا رس

إىل آخر احلديث فال ينبغي حنن أن نتفاخر بكثرة العدد ألّن كثري  أنتم يومئذ كثير ولكّنكم غثاء كغثاء الّسيل )

من هؤالء املتفاخرين يتوّمهون خالف احلّق حينما جيدون أتباعهم كثريين يتوّمهون أّن هذا بسبب دعأن وم هي 

من كان أتباعه قليلني فدعوته ليست دعوة احلّق لذلك حنن يهّمنا جّدا أن ننشر  دعوة حّق و بالّتايل يتوّمهون أن

( تركت فيكم أمرين لن تضّلوا ما إن الّسّنة فالّسّنة كما قال عليه الّسالم يف احلديث املعروف عندكم مجيعا 

ّنة هي املنجاة هي فالكتاب و السّ  تمّسكتم بهما كتاب اهللا وسّنتي و ال يتفّرقا حّتى يردا علّي الحوض )

سفينة نوح عليه الّصالة و الّسالم وحنن جند اليوم عاّمة الّدعاة اإلسالمّيني يعرضون عن دراسة الّسّنة ويكتفون 

بدراسة بعض القوانني و أحسنهم من يقرأ بعض الكتب الفقهّية و ال يعرّج على دراسة الّسّنة اّليت ا تتحّقق 

عنيت أن أقول يف استشهادي ذا  ( وعرض علّي الّنبّي وليس معه أحد )يه الرتبية كمثل هذا احلديث يقول ف

احلديث قد يقول قائل إنّه فالن من الّدعاة اإلسالمّيني لكن أسلوبه سّيء قد يكون كذلك وقد يكون املّدعي أن 

من الّدعاة أسلوبه سيء هو خمطئ لكن حنن ال نربّئ أحدا و النّدعي يف أحد العصمة أبدا لكن اّلذي نريده 

اإلسالمّيني حّقا أن ال يستلزموا من قّلة األتباع بطالن دعوة الّداعي وإالّ تسرّبت هذه الّدعوة إىل مّس مقام أولئك 

األنبياء اّلذين ذكر الّرسول عليه الّصالة و الّسالم عنهم أنّه رأى الّنّيب معه الّرهط و الّرهطان ومعه الّرجل و 

عه أحد هل كان هذا الّنّيب يف دعوته مبطال اجلواب حاشا هللا هل كان أيضا يف أسلوبه يف الّرجالن و الّنّيب وليس م

دعوته مبطال اجلواب ال إذن مل يّتبعه أحد ألّن األرض مل تكن خصبة وهكذا الّدعوة الّصاحلة إذا وجدت األرض 

ن حول القضّيتني البّد من الّصاحلة آتت أكلها ومثارها و العكس بالعكس متاما لذلك أنا يا أبا يوسف أدند

الّتصفية و الّرتبية فالّدعوة جيب أن تكون دعوة بالّلسان و بالّسنان عند اإلمكان , عند اإلمكان وجيب أن تقرن 



(( يا أيّها اّلذين آمنوا لم مع الّدعوة الّرتبية و إّال فال فائدة من الكالم وهنا يأيت قوله تبارك وتعاىل يف القرآن 

فيجب أن نكون دعاة و عاملني مبا ندعو  تفعلون كبر مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون ))تقولون ما ال 

الّناس إليه ومرّبني ملن كان على األقّل حولنا على هذه الّدعوة الّصاحلة إن شاء اهللا تبارك وتعاىل ونرجو اهللا تبارك 

  , نعم . وتعاىل أن يعّلمنا ما ينفعنا و أن يوفّقنا للعمل مبا عّلمنا

استكماال ملا طلبه الوالد الكرمي كذلك نريد توجيها لو مسحت نصيحة أو توجيه لإلخوة العرب الّشباب  السائل :

  اّلذين يذهبون و اّلذين مل يذهبوا وإىل العلماء ومن عندهم قسط من العلم فيما يتعّلق بالقضّية األفغانّية .

  .. سائل آخر : أنا عندي قّصة ظريفة بس تذّكرا

  . ... السائل :

  سائل آخر : يف دقيقة واحدة .

  تفّضل . الشيخ :

تقريبا يف سنة ألف و تسعمائة وتسع و أربعني عندما كنت أتعّلم يف القاهرة كان يف ذلك الوقت وجود  السائل :

  حسن البّنا رمحة اهللا عليه .

  رمحه اهللا . الشيخ :

ب وقالوا له حنن حّضرنا النقالب عسكرّي وحنن مطمئّنون و جاءه حوايل عشرة من القادة قادة احلز  السائل :

  متأّكدون أنّه سينجح .

  اهللا أكرب . الشيخ :

ونريد منك أن توافق فقط قال هلم شيء مجيل أنا متأّكد أّنكم ستنجحون ألنّه لديكم مليون مسّلح يف  السائل :

  زارة الّدفاع و اإلذاعة ما كان تلفزيون .ذلك الوقت كان لديهم مليون مسّلح وماهي اخلطّة قالوا سنحتّل و 

  عفوا يقصد يعين ينجحون يعين يعملون انقالب ؟ الشيخ :

  يعملوا انقالب وتروح امللكّية ويصري حكما إسالميا . السائل :

  طّيب . الشيخ :

يل  قال شيء مجيل يعين حنن حزب اإلخوان يف مصر هذا هدفنا ولكن قولوا يل شيء واحد مل تصفوه السائل :

  وصفتم ماذا ستحتّلون وكم واحد سيشرتك و األسلحة اّليت ستستخدموا وكّل شيء .

  اهللا أكرب . الشيخ :

سائل آخر : لكن يف شيء بسيط مل أفهمه أريد منكم أن تعلموين هل أعددمت برناجما ملّدة أسبوع يف اإلذاعة ؟ 



 مهّم قال هلم هذا أهّم شيء ألّن الّشعب عندما فأخذ كّل واحد ينظر إىل اآلخر ماذا يعين أستاذنا هذا شيء غري

  يسمع بأنّنا قمنا بانقالب عسكرّي ..

  عسكري إسالمي . الشيخ :

ونريد أن نعمل حكما إسالمّيا فكّل واحد يريد أن يتوّقع أن يكون هذا احلكم اإلسالمي شيء جديد و  السائل :

لوزارات وكّل شيء فهل تريدوا أن تسمعوا الّشعب يستمع إىل شيء جديد يف اإلذاعة و يف الّصحف و تتغّري ا

أغاين أّم كلثوم وعبد الوّهاب أو تريدوا أن تضعوا مرش عسكري ملّدة أسبوع فيعد أن تذهبوا وتضعوا برناجما ملّدة 

  أسبوع عودوا يل حّىت أوافق على االنقالب .

  رمحه اهللا . الشيخ :

  فمضت سنني ومل يضعوا هذا الربنامج السائل :

  و ال يستطيعون شيخ :ال

  هذا تفسري عملّي ملا كنت أقوله السائل :

  هذا صحيح الشيخ :

  و شكرا . السائل :

  أهال . يال الشيخ :

  ما مسعنا الّنصيحة يا أستاذ . السائل :

  معليش فقط بعض إخوانا يريد يروح وحنن نبقى معك . نعم الشيخ :

ا أجبت 
ّ
ا ذكرنا يعين أنت مل

ّ
األفغان حلّد ما هلم أثر يف القاعدة , أنا ضربت مثال  ...مل سائل آخر : سيدي مل

  معك ..

ال ال يستويان مثال ما أحببت أن أناقشك يف هذا املثال هذا حيتاج إىل حبث , وقد يظّن أنّه انتصار  الشيخ :

ختالف بني بعض للّنفس ولذلك أعرضنا عنه أنا ال أزال بارك اهللا فيك أعتقد حّىت سئلت مبناسبة ما يبلغنا من اال

األحزاب هناك و الّتقاتل اّلذي أيضا بلغنا لألسف أحيانا بينهم فهل تزال عند رأيك بأن اجلهاد هناك فرض عني 

ا دنا كما كّنا نتصّور وقت اقتطاف الّثمرة إذا بإخواننا هناك يرجعون 
ّ
فأقول ما ازددت إال إميانا وخباّصة اآلن يعين مل

حباجة إىل العون باملعىن األوسع للجهاد وخباّصة فيما يتعّلق باملوضوع الّسابق متاما أي القهقرى فيتوقّفون فهم اآلن 

الّتصفية والّرتبية أنا أعتقد أّن البالد العربّية اّليت نزل القرآن بلغتها هي حباجة إىل موضوع الّتصفية و الّرتبية ملا نعلم 

حيحة يف أعّز ما يتعّلق باإلسالم أال وهي شهادة أن ال من احنراف العرب هؤالء يف أكثر بالدهم عن العقيدة الصّ 



إله إالّ اهللا وتتّمتها أيضا و أّن حمّمدا رسول اهللا ألنّنا نعتقد أّن هلذه الكلمة الطّّيبة ال إله إالّ اهللا حّقا عقيدة وعمال 

تال أهل الّرّدة إّال حبّقها و , عقيدة أشرت أنت إىل الّتوحيد بأقسامه الّثالثة , عمال كما أشار أبو بكر يف قّصة ق

حسام عند اهللا كذلك أعتقد أّن متام هذه الّشهادة و أّن حمّمدا رسول اهللا أيضا هلا حّق وكّل من احلّقني حّق 

الّشهادة هللا عّز و جّل بالوحدانّية و لنبّيه بالّرسالة قد أخّل به مجاهري املسلمني من العرب فضال عن العجم ذلك 

ق حبق الّشهادة األوىل فأّوال بالعقيدة فأكثر املسلمني اليوم جهمّيون معتزلة فيما يتعّلق بالوحدانّية يف ألنّه ما يتعلّ 

اهللا عّز و جّل يف الرّبوبّية ذلك ألّن الّرّب تبارك وتعاىل له حّق الّتشريع لوحده كما يقولون اليوم يف لغة العصر 

ل و ال أريد أن أقول إخالل من احلّكام ألنّه هذا أصبح أمرا يعين احلاضر أّن احلاكمّية هللا عز و جّل , فهذا إخال

مفروغا منه و أصبح ديدن كثري من الّشباب املسلم نفي نفسه وتذّكر حاكمه فهو يكّفر احلاكم ألنّه حيكم ذه 

ر ينسى نفسه فال القوانني القوانني اّليت مع األسف ورثها من احلّكام األّولني املستعمرين , لكن هذا املسلم املكفّ 

حيكم مبا أنزل اهللا يف نفسه , يف زوجته , يف بناته , يف أوالده إىل آخره هذا إخالل ّمث هناك إخالل يف صفة من 

صفات اهللا عز وجّل يتجّلى يف الكالم العادي يف جملس عادي جتد واحد جمّمع فكره ويقول ال إله إّال اهللا اهللا 

كّل الوجود هذه عقيدة املعتزلة وال يعرف الّناس حّىت اخلاّصة منهم أّا عقيدة   موجود يف كّل مكان اهللا موجود يف

املعتزلة و البحث يف هذا يطول نأيت إىل شهادة الّشهادة للّرسول بالّرسالة هذه الّشهادة تستلزم أن يطاع عليه 

ّسالم وهذا أيضا غري الّصالة والّسالم و ال يعصى أن يعصى كّل شخص يف سبيل إطاعته عليه الّصالة و ال

متحّقق اليوم الّسبب ال تعليم بالّتصفية و ال تربية لذلك أعتقد إذا كان هذا مصيبة العامل العريب فما بالنا بالعامل 

األعجمي ومنهم إخواننا األفغان لذلك أنا ال أزال أعتقد بل أزداد اعتقادا وثقة مبا كنت أقول بأنّه جيب على كّل 

هناك ال يزال وجهاد العلم  ...هؤالء اإلخوان األفغان على اجلهادين جهاد العدّو احملتّل  مسلم يستطيع أن يعني

اّلذي هم حباجة إليه مقرونا مبا هو معلوم من كتاب اهللا ومن سّنة رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم اّليت تعترب حبّق 

(( ادع إلى سيل رّبك كرمية تقول كما هو معلوم مفّصلة للقرآن الكرمي يف كثري ممّا أمجل فيه أو أطلق فاآلية ال

و الّسّنة قد ضربت لنا أمثلة عديدة جّدا يف حسن  بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسن ))

األسلوب يف الّدعوة مع لفت الّنظر أّن هذا األسلوب احلسن اّلذي هو حسن يف ذاته لكّنه ليس مطّردا كما 

عاة أي أسلوب الّلينة واحلكمة هذا هو األسلوب املطّرد اّلذي يظّنه بعض الّدعاة فينسون أّن يتوّهم كثري من الدّ 

هناك أسلوبا آخر لكن األسلوب احملّمدي هو أن يوضع كّل شيء يف حمّله مثال أنا أّذكر حديثا رائعا جّدا أّن 

بينما كان ميشي يف بعض طرق املدينة لقي  رجال جاء إىل الّنّيب صّلى اهللا عليه  وسّلم فقّص عليه رؤيا رءاها أنّه

" نعم القوم أنتم معشر اليهود لوال أّنكم تشركون باهللا رجال من اليهود فقال هذا املسلم يف املنام يقول لليهودي 



" ونعم القوم أنتم معشر املسلمني لوال أّنكم تشركون باهللا فقال اليهودي له يف املنام  فتقولون عزير بن اهللا "

" نعم القوم أنتم معشر الّنصارى وسار قليال فلقي رجال من الّنصارى فقال له  ون ماشاء اهللا و شاء حمّمد "فتقول

" نعم القوم أنتم معشر املسملني لوال أّنكم تشركون باهللا فقال  لوال أّنكم تشركون باهللا فتقولون عيسى بن اهللا "

( هل قصصتها على على الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم قال له  قّص هذه الّرؤيا فتقولون ما شاء اهللا و شاء حمّمد "

( هنا الّشاهد  أحد ؟ قال ال , فصعد عليه الّصالة و الّسالم المنبر وخطبهم قائال كنت أسمع منكم كلمة )

( ما شاء ويف رواية  فأستحيي منكم ال يقولّن أحدكم ما شاء اهللا وشاء محّمد ولكن ليقل ما شاء اهللا وحده )

يف قّصة أخرى تبدو أا منافية لألوىل لكن ال منافاة عندي كما سيأيت بيانه خطب عليه  اهللا ثّم شاء محّمد )

( أجعلتني هللا نّدا قل ما قال  " ما شاء اهللا و شئت يا رسول اهللا "الّصالة والّسالم يف جملس فقام أحدهم فقال 

  -كيرمحك اهللا معليش يرمحنا اهللا مع -  شاء اهللا وحده )

  . ... السائل :

إي واهللا اهللا يشملنا برمحته الّشاهد هنا أسلوب الّرسول عليه الّسالم اختلف عن هناك متاما ملاذا يبدو يل  الشيخ :

و اهللا أعلم أّن هذا كان بعد الّتعليم بعد الّتحذير بعد أن أطال صربه عليهم واستحيا منهم فخطبهم اخلطبة األوىل 

ّلموا خباّصة أّم عرب وليس مثلنا حنن العرب الذين صرنا أعاجم ال نفّرق بني ما شاء اهللا فاآلن آن األوان أن يتع

ا نروي هلم احلديث العرب يقولون إيش الفرق ؟ العرب يقولون إيش 
ّ
و شاء حمّمد وبني ما شاء اهللا ّمث شاء حمّمد مل

تبادلوا مع األسف أّما أولئك اّلذين بعث الفرق ؟ حنن كما أّن هناك أعاجم استعربوا فهناك عرب استعجموا يعين 

فيهم الّرسول عليه الّسالم فهم العرب األقحاح و لذلك فينبغي أن يفرّقوا بني ما شاء اهللا و شاء حمّمد وبني ما 

ا 
ّ
شاء اهللا ّمث شاء حمّمد مع ذلك فالّرسول نّبههم و أعلمهم احلكم الّشرعي فّلما خالف ذاك الّرجل أذكر اآلن مل

أتذّكر قّصة الّسّيدة عائشة مع ذاك اليهودي  ( أجعلتني هللا نّدا )هذه اجلملة وكيف أّن الّرسول قاهلا حبرارة  أتصّور

ضّيعها فهي كانت وراء  " الّسام عليك يا حمّمد الّسام عليك "اّلذي جاء للّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم فقال 

و بيقول الرّاوي فانشّقت شّقتني مل  القردة و اخلنازير " " وعليك الّسام و الّلعنة و الغضب إخوةاحلجاب قالت 

مسعت دعاء اليهودي على الّرسول فاليهود لعنهم اهللا يقولون بدل الّسالم عليكم اسم اهللا عليكم الّسام أي املوت 

ني هو الّرسول لكن يدوبل يف كالمه ما يصرّح ما يقول الّسام سام آه هذه ينتبه ينتبه و قّل من ينتبه و سّيد املتنّبه

" وعليك الّسام و الّلعنة والغضب تلك انشّقت شّقتني وقالت  ( وعليكم )عليه الّسالم الّرسول قال بكّل هدوء 

فتصّور إّن الّرسول عليه الّسالم حينما مّست األلوهّية ولو بكالم لفظي ما صادر عن  إخوة القردة و اخلنازير "

هذا أسلوب خيتلف عن  ( ما شاء اهللا ثّم شئت )أو  ما شاء اهللا وحده )( أجعلتني هللا نّدا قل مقصد قليب قال 



ذاك األسلوب ذاك األسلوب هو اّلذي ينبغي أن يكون عليه الّدعاة لكن هذا ال ينبغي أن يكون دائما مصيطرا 

ّول وهذا مثال عليهم ألنّه ينايف احلكمة اّليت كان عليها الّرسول عليه الّصالة و الّسالم كذلك مثال من القسم األ

رائع جّدا أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم يف غزوة الفتح صّلى يف جوف الكعبة ركعتني فهّمت الّسّيدة عائشة رضي 

اهللا عنها أن تقتدي بزوجها و نبّيها صلوات اهللا و سالمه عليه فأرادت أن تصعد إىل الكعبة وتصّلي ركعتني فقال 

صّلي في الحجر فإنّه من الكعبة و إّن قومك لّما بنوا الكعبة قصرت بهم الّنفقة ( هلا عليه الّصالة و الّسالم 

( قصرت بهم الّنفقة فأخرجوا الحجر عن الكعبة كانت أصابت الكعبة حريق فجّددوا بناءها فيقول الّرسول   )

قومك حديثو عهد  ( ولوال أنّ الّشاهد قال عليه الّسالم يف متام احلديث  فصّلي في الحجر فإنّه من الكعبة )

( ولجعلت لها بابين يعين أدخل احلجر  بالّشرك لهدمت الكعبة و لبنيتها على أساس إبراهيم عليه الّسالم )

فأبقى بناء الكعبة على بناء املشركني خشية أن يثري فتنة  مع األرض بابا يدخلون منه و بابا يخرجون منه )

قد يقول بعض اجلهلة مثل هذا  ء حّىت بيت اهللا خرّا لنا "" إي ما ترك لنا شيفريتّد بعض ضعفاء اإلميان 

الكالم فأبقى الّرسول عليه الّسالم الكعبة على ما كانت عليه الّشاهد أّن احلقيقة الّدعوة ماهي هيّنة و أنا أرى من 

من وعرف كيف اخلطأ أن تصبح الّدعوة وظيفة ألّن الّدعوة إذا مل تكن مقرونة بالعلم اّلذي مارسه صاحبه مع الزّ 

تؤكل الكتف كما يقال و إّال هي فليست مهنة جمّرد ما واحد مثال خترّج من اجلامعة يّال ابعثه ألمريكا و إىل 

(( و يعّلمهم إفريقيا إىل آخره داعية وهو بعد مل ميتلئ بدراسة الّسّنة وتعّلم احلكمة , كيف اآلية الكرمية ؟ 

احلكمة وال عرف األساليب اّليت كان رسول اهللا صّلى اهللا عليه و هذا ما زال ما درس  الكتاب و الحكمة ))

سّلم يتعاطاها يف دعوته الناس إىل اهللا تبارك وتعاىل فاحلكمة إذن تستوجب الّلني يف كثري أو أكثر املواقف ولكّنها 

ه وسّلم معىن احلديث يف بعض املواقف تتطّلب الّشّدة كما جاء عن الّسّيدة عائشة أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وآل

( كان سهال سمحا لّينا ما لم تنتهك حرمات اهللا فإذا انتهكت حرمات اهللا لم ألّين اآلن لست أّذكر لفظه أنّه 

اآلن نرى الكفر يعمل عمله و يأيت أحدنا وباّليت هي أحسن ويقول يا أخي استقبل القبلة ال  يقف أمامه شيء )

" ما قول لك اتركه يا أخي نيّـته طّيبة يا ترى هذا الّرجل اّلذي قال للّرسول تستقبل القرب الشيخ العامل الفاضل ي

كانت نّيته سّيئة لو كان قلبه مع لفظه كان أمره الّرسول عليه الّسالم أن جيّدد إميانه و أن جيّدد   شاء اهللا و شئت "

ن أين الّسّنة ؟ أين احلكمة يف نكاحه على زوجته لكن هو يعلم أّن هذا الّلفظ خرج من الّلسان وليس من اجلنا

الّدعوة ؟ إذا انتهكت حرمات اهللا يقول لك اتركه يا أخي نّيته طّيبة يا ما مسعنا هذه الكلمة مع أنّه الّدعوة مل 

تكن بشّدة حّىت يقال و اهللا هذا كان غليظا كان إيش قاسيا ال يا أخي بدل ما تستقبل القرب استقبل القبلة , 

وهكذا فلذلك فأنا أقول أنصح العرب العلماء منهم أن يذهبوا إىل أفغانستان و أن جياهدوا اتركه نّيته طّيبة 



  " أال ليت الّشباب يعود يوما               ألريه ما فعل املشيب "بالّلسان و بالّسنان وأنا شخصّيا أتذّكر 

شّك قوّي يف أحدمها ضعيف يف كنت أمتّىن أن أكون شابّا ألذهب هناك و أجاهد يف اجلهادين معا و أنا بال 

اآلخر لكن إذا كان شابّا ممكن ككثري من الّشباب اّلذين ذهبوا وما محلوا الّسالح يف بالدهم تعّلموا محل الّسالح 

هناك لكن مع األسف يعين جاء األمر يف الّشيب ونسأل اهللا عّز و جّل أن ميّكننا على األقّل يف االستمرار يف 

 اهللا عّز و جّل و باحلكمة و باملوعظة احلسنة هذا ما حيضرين جوابا عن رغبتك أخريا و أرجو اجلهاد يف الّدعوة إىل

  أن ينفع اهللا بك .

  احلليب : شيخنا سؤال صغري يعطي يعين شيئا من اإليضاح لقضّية

  تفضل الشيخ :

 إله إّال اهللا من احلليب : تكّررت يف البحث وهي شيخنا كلمة نسمعها من كثري من الّناس اّلذين يريدون ال

املسلمني بالّصفة اّليت أشرمت إليها منّبهني عن خطرها وخطئها وهي ال إله إّال اهللا عاّمة , فنراهم إذا نّبهوا أو نراهم 

إذا رأوا أحدا ينّبه على خطأ ما سواء يف العقيدة سواء بالقول أو بالفعل أو كذا تراهم يقولون نتعاون فيما اتّفقنا 

  عضنا بعضا فيما اختلفنا فيه عليه و يعذر ب

  أي نعم . الشيخ :

  احلليب : فهذه كلمة نسمعها مرارا و تكرارا فحّبذا لو يعين بعبارات جامعة منكم أستاذ بارك اهللا فيكم .

هذا صحيح , حنن هذه الكلمة مسعناها من بعض الّدعاة اإلسالمّيني بال شّك وهي كلمة يف شطرها  الشيخ :

أّما الكلمة الثّانية فال جيوز أخذها على إطالقها  (( وتعاونوا على البّر والّتقوى ))ه القرآن الكرمي األّول ممّا يأمر ب

البّد من تقييدها مبا دّلت عليه أدّلة الّشرع احلكيم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بعد أن نقوم بالّتناصح 

( الّدين الّنصيحة الّدين الّنصيحة الّدين بلفظ ونعلم مجيعا احلديث اّلذي أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه 

فيعذر بعضنا بعضا فيما  الّنصيحة قالوا لمن ؟ قال هللا و لكتابه و لرسوله و ألئّمة المسلمين وعاّمتهم )

اختلفنا فيه إن مل نقّيده بواجب الّنصح معناها مل نتعاون على اخلري واّلذين يأخذون ذه اجلملة الثّانية يأخذوا 

ى إطالقها وعلى عمومها و على مشوهلا جمّرد ما يشعر أحدهم أّن بينه و بني صاحبه خالف ما ّمث يتجّنب عل

املوضوع و بيقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه , أين األمر باملعروف و الّنهي عن املنكر ؟ أين الّدعوة إىل 

كّل هذه احلقائق مع أّا حقائق شرعّية مسّلم ا نسخت اهللا ؟ و أين الّتناصح يف اهللا ؟ و أين احلّب يف اهللا ؟  

مبثل هذه العبارة اّليت قاهلا قائلها األّول و لسنا ندري حنن هل هو قاهلا مبناسبة هذه املناسبة لو كّنا عندها 

ة ( من سّن في اإلسالم سنّ لساعدتنا على أن نفهم هذه الكلمة كما ساعدنا معرفتنا لسبب قوله عليه الّسالم 



رّمبا أيضا نقّيدها و ال نطلقها مل نكن هناك لكّن الّتطبيق  ( أحّق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهللا )و  حسنة )

العملي للّناس اّلذين يؤمنون ذه الكلمة أشعرنا بأّم فهموا منها أّا مطلقة وهذا خالف اإلسالم ولذلك فيجب 

احلسنة أن ال يكتم بعضنا على بعضنا حّقا يراه وجيد هناك  أن نتناصح ويف حدود الّدعوة باحلكمة و املوعظة

سبيال للّدعوة إليه باسم إيش نريد أن حنافظ على الوحدة هنا إذن نرجع إىل اإلسالم العاّم اّلذي ليس له معامل و 

ا بدأ يف ليس له حدود فالّدعوة إىل مثل هذا اإلسالم ال يفيد و لذلك كان الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم أّول م

  الّدعوة إىل اهللا أن اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطّاغوت بل هذه كانت دعوة كّل نّيب كان على وجه األرض .

يعين هل أنا أفهم من كالمك أنّه أنا كشاّب مسلم إذا أنا حّبيت أن أذهب إىل اجلهاد يف أفغانستان  السائل :

العقيدة و الّتوحيد حّىت أكون فعى شابّا مسلما حّقا  جيب علّي قبل أن أذهب إىل اجلهاد أعّلم نفسي يف علم

متعّلم كامال ّمث أذهب إىل اجلهاد أم أنّه كما قال يل البعض يف ذلك أنّه عليك قبل أن تذهب إىل اجلهاد يف 

ت أفغانستان تدعو إىل اهللا هنا يف بلدك أحّق أّنك ترّيب مثال وتعّد شباب صغار للّدين و إىل غري ذلك أو تعّد أن

نفسك للعلم و بعديها ممكن تذهب إىل اجلهاد يعين حكى يل كالما واحد من املشايخ قال يل إذا تريد جتاهد 

اجلهاد األكرب وهو جهاد الّنفس قبل أّنك جتاهد بالّسالح الزم جتاهد نفسك وتعّد نفسك معنويّا و روحّيا بعدها 

أفهم من كالمك أنّه أنا كشاّب مسلم الزم أّوال أعّد اذهب إىل اجلهاد فهو اجلهاد حّد ذاته مدرسة لكن هل أنا 

  نفسي من ناحية العلم و الفقه و احلديث إىل غريه و القرآن بعدها أذهب اجلهاد أو من اآلن أذهب .

أنا راح أجوابك على كيفي أّوال و بعدين أجاوبك على كيفك ثانيا , أنا أقول كان الزم كان واجب  الشيخ :

سالم طبعا ما إسالم جبميع تفاصيله و فروعه و إّمنا تصّحح عقيدتك و تصّحح عبادتك اّليت عليك أّنك تفهم اإل

أنت مكّلف ا فأنت مثال , مثال أنا أضرب مثال باعتبارك شابّا ما ممكن عادة أّّنك تكون غين مثال جيب عليك 

شني على أكتاف أبائهم فأريد أن أصل الزّكاة و جيب عليك احلّج إىل بيت اهللا احلرام هيك عاّمة الّشباب يعين عاي

من هذا املثال سواء طابق واقعك أو خالف ألّن املقصود املثال أّنك أنت مثال ما متلك املال لتجب عليك الزّكاة 

فما الزم تتعّلم أحكام الزّكاة أنت ما متلك املال اّلذي ميّكنك من الّذهاب إىل احلّج إىل بيت اهللا احلرام فما جيب 

تتعّلم أحكام احلّج لكن أنت واجب أّنك تصّلي واجب عليك أّنك تصوم وقبل هذه الواجبات , عليك أن 

واجب عليك أن تعرف ما دندنّا حوله آنفا بإجياز شديد جّدا ال إله إّال اهللا حمّمد رسول اهللا ما تعين هذه الكلمة 

الواجب عليك قبل أن تذهب إىل اجلهاد أّنك  الطّّيبة ما بتعين متامها و أشهد أّن حمّمدا رسول اهللا إىل آخره فكان

تكون انتهيت من الواجب األّول كان هذا الواجب , هذا على كيفي أنا . أّما بقى أنت على كيفك أقول لك 

اآلن أنت اذهب و جاهد يف سبيل اهللا و ال تؤاخذين إذا قلت لك على عجرك و جبرك لكن هناك فعال ستجد 



يش فيه هنا أّول شيء اآلن أبّشرك بشارة أنّه هذه الّنعومة اليت أراها منك و أنت نفسك يف جّو غري إّيل أنت عا

  شاّب ال تليق بك ستطيح هناك طبعا ستصبح مثل صاحبك

  . ... السائل :

ا  ... الشيخ :
ّ
طالعة لكن أنت اطحت ا هنا بتشوف الّلحى خمتلفة هنا يف حلية هذه الّلحية غري هذه , هذه مل

حلييت مزغربة هنا و هنا وكانوا شباب يضحكون ما لنا و هلم املهّم هذا كمثال بارك اهللا فيك  نبتتت كانت مثل

فأنت عليك اآلن أن تذهب إىل  هناك لكن قبل ذلك من مجلة األحكام اّليت ترتّتب عليك أنت خبصوصك جيب 

عرف اآلن هل أنت أنا حينما قلت لك أنت اآلن اذهب إىل هناك هذا جواب على كيفك لكن أنا أريد أن أ

  وحيد أبيك ؟

  ال . السائل :

  ال فإذا مل تكن وحيد أبيك هل أنت كبري إخوتك ؟ الشيخ :

  ال . السائل :

هاه إىل آخره , كّل هذه األسئلة البّد  الفقيه اّلذي يريد أن يفيت بأنّه جيب عليك أن تذهب أو ال جيب   الشيخ :

ع ألنّه إذا كنت وحيد أبويك فمن خيدمهما ؟ فحينئذ نقول كما قيل لك جيب أنّه يعرف تفاصيل هذه األوضا 

أما و أنت و احلمد هللا لك إخوة و  ( الزمهما فإّن الجّنة عند رجليهما )لك كما قال يف احلديث الّصحيح 

ميكن يكونوا أكرب منك وأقوى على خدمة األبوين حينئذ هم يف غىن عن خدمتك عمال و إن كانوا ما يستغنوا 

اطفّيا وهنا العاطفة جيب كبح مجاحها وعدم االستسالم حلكمها و إّال فسوف ال جند أبا على عن خدمتك ع

وجه األرض خاّصة يف هذا الّزمان يسمح البنه أن جياهد ألنّه راح جياهد معناها يعين ميكن راح ميوت إالّ من كان 

ب ا املثل اّلذي مات هلا أربعة أي هذه يف مؤمنا باهللا و رسوله حّق اإلميان فهو من هذه املرأة اخلنساء اّلذي يضر 

الّرجال قليل فضال عن الّنساء لكن ال أقّل أنّه يكون فيه هناك رجال يبيعون أوالدهم يف سبيل اهللا عّز وجّل و 

جيدون ذلك متنّفسا هلم مثلي أنا أنا ال أستطيع أن أجاهد مثل ما قلنا آنفا لسّين ومرضي و و إىل آخره لكن أمتّىن 

يكون واحد من أوالدي يتشّرف بالّذهاب للجهاد يف سبيل اهللا فإّما أن يعيش سعيدا يف الّدنيا و إّما أن ميوت أن 

شهيدا يف اآلخرة اىل آخره فإذن بعد القيود اّليت أتينا ا فأنا أقول تلّطف مع والديك واستأذن منهما يف الّذهاب 

الواجب اّلذي قّصرت به يف حياتك املاضية اّليت من أجلها إىل اجلهاد يف سبيل اهللا وضع نصب عينك أن تكّمل 

قال لك من قال ال قبل أن تروح جتاهد كّمل جهادك هنا ال امجع بينهما كما قلنا آنفا جنمع بني اجلهاد بالّلسان 

  وبالّسنان و أنت جتاهد هناك بالّسنان و برتبية الّنفس ايضا على حكم اهللا و رسوله لعّلي أجبتك .



  أجبتين . : السائل

  إن شاء اهللا . الشيخ :

  أستاذ مجال عندك شيء وإالّ احلديث معك ال ينتهي ما شاء اهللا . الشيخ :

احلديث معك يا أستاذ ال ينتهي أكرمكم اهللا , فقط هو استفسار أو إذا كتب اهللا لكم الّتشّرف  السائل :

وجّل مباذا كنت سوق تنصح اّجتاهات أهل  بالّذهاب إىل تلك البقعة وهو يسري على من يّسره اهللا عليه عزّ 

  احلديث من األفغانّيني .

نصيحيت تقّدمت أن جيمعوا بني الّدعوة واحلكمة ما أدري إذا كان هناك شيء آخر تلفت نظرنا إليه  الشيخ :

  وجزاك اهللا خريا , سبحانك اللهّم و حبمدك .

  جزاك اهللا خريا يا أستاذ . السائل :

   خري يا شيخنا .أبو ليلى : جزاك اهللا

تقبيل اليد ألمرين اثنني , أّوال حمافظة على نفسي األّمارة بالّسوء خشية أن يصيبين ما أصاب كثريا ّممن  الشيخ :

هو مثلي حيث اعتادوا على الّتقبيل و اعتادوا على القيام فإذا شعروا أّن إنسانا من هؤالء اّلذين يقومون بزيارم 

م يصيب نفسه ما أصاب ذلك اّلذي ذكرته آنفا حينما دخل الس وقلنا له عزيز ال يقومون ذا األدب معه

دون قيام فأنا أخشى على نفسي أن تصاب مبا أصيب به غريي ّمث أخشى على اّلذي يريد أن يقّبل يدي أن 

  . " تقبيل اليد الّسجدة الّصغرى "يصاب مبا قال عنه عّالمة األندلس وهو ابن عبد الّرب 

  أنا و اهللا ما قّبلت يدك إالّ شعورا كوالدي السائل :

  جزاك اهللا خريا , نعود إىل أّن حنن النشّك يف القصد بس الّلفظ و العمل . الشيخ :
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